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Oceania Cruises
staat voor:

• OLife Choice: gratis internet + keuze tussen een aantal 
   excursies óf een alcoholisch drankenpakket (tijdens 
   lunch & diner) óf inbegrepen boordkrediet
• Elegante, casual sfeer op mooie en verzorgde 
   middelgrote schepen
• Specialiteitenrestaurants zonder prijstoeslag & 
   gastronomie op sterrenniveau
• Unieke routes met kleinere havens, vaak met vertrek in 
   de avond of met overnachting
• Uitstekende premium+ hotelservice met zeer ervaren 
   crew en professionele medewerkers
• Bvlgari toiletartikelen in alle hutten & ‘Tranquility beds’ 
   met Egyptisch linnen
• Gratis en onbeperkt mineraalwater en frisdranken, Illy 
   koffie- en theespecialiteiten, fruitsappen

Cruisen met

+ EXTRA bij ATC Cruises:

op alle cruises uit deze brochure geniet 
je – exclusief bij ATC Cruises – van 
extra voordelen (zoals vermeld bij elke 
reis): van inbegrepen fooien tot extra 
krediet om vrij aan boord te spenderen. 
Sommige reizen zijn ook voorzien van 
Nederlandstalige begeleiding; deze 
wordt gegarandeerd vanaf 10 verkochte 
hutten.



Cruisen doe je niet zomaar. Tenminste, niet aan boord van Oceania Cruises. Vergeet het cliché-beeld 
dat je hebt van cruisen, met overvolle resortschepen voor duizenden passagiers, boordevol flitsende 
attracties en spektakel op elk moment van de dag. Spectaculair, dat zeker wél. Maar we bekijken het 
zelf vooral als een ontdekkingsreis voor al je zintuigen, waarbij elke dag anders is dan de vorige. Het 
sensationele zit ‘m hier in de variëteit aan bestemmingen en beleving, zowel aan land als aan boord. 

Met een ruime keuze aan specialiteitenrestaurants –op absoluut sterren-niveau én bovendien allemaal 
inbegrepen – hoeven we niet te vertellen dat deze cruises ook een gastronomische reis vormen. 
De culinaire creativiteit van de koks is haast oneindig. Vele van hun ‘signature dishes’ zijn al met 
verschillende awards bekroond.

Nog kenmerkend voor Oceania Cruises is de complete rust die je aan boord ervaart. Het échte gevoel 
van reizen op zee komt hierdoor helemaal tot z’n recht. Meer nog dan sommige luxerederijen is de 
sfeer aan boord hier van een haast ondenkbare kalmte, zonder eentonig of stijf te zijn. Overal en op 
elke cruise heb je als klant de keuze tussen vele inbegrepen extra’s (OLife Choice voordelen, zie links). 
Het leuke is dus dat je je cruise zélf mee richting kan geven en bepaalt welke meerwaarde je eraan 
geeft. Hoe dan ook, het prijs-kwaliteitsniveau wordt er enkel maar beter van! Ontdek in deze brochure 
de échte meerwaarde van premium+ cruisen. En wie weet, van je volgende vakantie, op zee.

Ontdekkingsreis naar je zintuigen

Cruisespecialist ATC Cruises over cruisen met Oceania:

“Het prijs-kwaliteitsniveau van 
deze cruises is niet te evenaren met een 

vergelijkbare rondreis aan land”



Vista: gloednieuw schip, vernieuwende scheepsklasse
Met de twee nieuwe schepen van de Allura-klasse - Vista 
in 2023 en een tweede nieuwbouwschip in 2025 - bouwt 
Oceania Cruises verder op het succes van Marina en Riviera 
(O-klasse). Het schip zal ongeveer even groot zijn en max. 
1.200 gasten vervoeren. De bouwstijl en inrichting wijken 
duidelijk af van de andere schepen uit de vloot. Vooral 
het prachtig vormgegeven pooldeck trekt de bijzondere 
aandacht, met een assymetrische inrichting en atypisch 
design met veel hout en gebogen lijnen.

Elke reis met Oceania begint wanneer je het atrium van het 
schip binnenstapt, vormgegeven door het steeds iconische 
trappenportaal. Ook op Vista staat deze ‘Grand Staircase’ 
symbool voor de harmonieuze balans van luxueuze elegantie 
en verfijnd design waar de rederij terecht trots op mag zijn.

Veel van de publieke ruimtes, lounges en bars op het schip 
zijn als een bestemming op zichzelf. En na een bezoek aan 
de prachtige Aquamar Spa voel je je helemaal als herboren. 
Absolute blikvanger hier is het openlucht-terras met luxueuze 
loungezetels, zwembad, whirlpools en uiteraard… een 
onbelemmerd zicht op de oceaan.

’s Avonds kan je terecht in het Vista Lounge theater, waar 
je getuige kan zijn van exclusieve voorstellingen van 
wereldmuzikanten, zangers of gesofisticeerd cabaret. Ook de 
culinaire liefhebbers zullen op Vista niets tekort komen want je 
vindt er verschillende nieuwe restaurant-concepten (zie verder).

Cruisespecialist ATC Cruises over cruisen met Oceania:

“Een overvloed aan verwennerij 
zonder schuldgevoel”



Tijdloze elegantie

De schepen van Oceania Cruises zijn 
gebouwd voor een specifiek doelpubliek: 
levensgenieters die er van houden om de 
wereld te ontdekken op een zo comfortabel 
mogelijke manier. De inrichting is bijzonder 
verfijnd en van een tijdloze elegantie. 
Alle hutten, suites, lounges en publieke 
plekken aan boord stralen een ‘home 
away from home’ gevoel uit en overal aan 
boord is meer dan voldoende ruimte voor 
alle gasten. Nooit hoef je ergens aan te 
schuiven of te wachten. De bemanning en 
het management doet er alles aan om je zo 
goed mogelijk in de watten te leggen. Het 
gastronomische aspect is daarbij één van 
de belangrijkste troeven en Oceania mag 
zich dan ook terecht de cruiserederij met 
‘de beste keuken op zee’ noemen. 

De Oceania Cruises vloot

Vista: eerste schip van de nieuwste Allura klasse (2023)
Capaciteit: max. 1.200 gasten - Bemanning: 800 - Lengte: 241 meter 
Brutoton: 67.000 – Aantal gastendekken: 11

Marina & Riviera: O-klasse schepen (2011-2012, 
renovatie 2022-2023)
Capaciteit: max. 1.210 gasten - Bemanning: 800 -Lengte: 239 meter 
Brutoton: 66.084 – Aantal gastendekken: 11

Regatta, Insignia, Nautica, Sirena: R-klasse schepen (1998-2000, 
renovatie 2019-2022)
Capaciteit: max. 656 gasten Bemanning: 400 - Lengte: 181 meter – 
Brutoton: 30.277  Aantal gastendekken: 9



Culinaire verwennerij

Van een eenvoudige, gezonde lunch tot uitgebreide diners met 
aangepaste wijnen, de culinaire hoogtepunten zijn hier dagelijkse kost. 
Op de nieuwere schepen kan je culinaire kookworkshops volgen onder 
professionele begeleiding in een volledig ingericht atelier. Koken op 
sterniveau. De vele specialiteitenrestaurants bieden een ruime keuze 
voor ieders smaak. Zoals de klassieke (Franse) keuken in Jacques, het 
Amerikaanse steakhouse Polo Grill, traditionele Italiaanse gerechten in 
Toscana, of verfijnde Aziatische specialiteiten in Red Ginger. Uiteraard 
kan je ook steeds vrijblijvend terecht in het hoofdrestaurant – met 
minstens even heerlijke topgerechten – of in het Terrace Café in 
openlucht op het achterdek. Heerlijk om te ontbijten met zicht op zee 
of een snelle lunch na een excursie aan land. En het leuke is, dat alles is 
inbegrepen in de prijs van je cruise. Met een enkele uitzondering voor 
wie écht iets te vieren heeft. In La Réserve kan je – tegen een toeslag – 
terecht voor de Dom Pérignon Expérience, een exclusief diner gepaard 
met bijpassende Champagnes van het gekende luxemerk. Voor de 
liefhebbers van topgastronomie gaat de ervaring gewoon verder aan 
land, met de speciaal daarvoor ontworpen ‘Culinary Discovery Tours’.



De nieuwigheden op Vista

Cruisespecialist ATC Cruises over cruisen met Oceania:

“Dit is culinair cruisen en royaal genieten”

Wat Oceania Cruises belooft over het culinaire aanbod op het nieuwe 
vlaggenschip: “Vista zal een vernieuwende blik bieden op de beste keuken 
op zee met een verbazingwekkende reeks eetgelegenheden, variërend van 
informeel tot extravagant. Vista biedt in totaal 12 restaurants en food outlets, 
wat ongekend is voor een schip van die omvang. Van de twaalf zijn er vier 
gloednieuw en exclusief voor Vista.”

Ondermeer Ember, een nieuwe aanvulling tot de vaste restaurants van de 
Oceania familie. Het is een informeel restaurant met Amerikaanse creaties en 
klassiekers. In Aquamar Kitchen zal je het meer vernieuwende vinden, met 
nadruk op gezonde gerechten. Overal is een grote variatie in het aanbod, 
zeker met de Chef’s Market Dinners, geïnspireerd op de lokale keuken. Leren 
koken kan ook hier in het Culinary Center. 



Geniet van de luxe in je verblijf op zee.

Ruimte aan boord is er overal. Hetzelfde 
geldt voor je suite of hut. Elke accommodatie 
is ingericht met een maximum aan comfort 
en slim ingedeelde ruimtes met alle 
voorzieningen. Zelfs de meest bescheiden 
(binnen- en buiten-) hutten hebben een apart 
zitgedeelte, bureau en gekoelde minibar 
gevuld en steeds aangevuld met gratis 
frisdranken en flesjes water. De populairste 
categorieën echter zijn de balkonhutten 
(Veranda) en de Concierge Veranda hutten, 
waarbij je ook meteen een heleboel extra 
diensten en privileges krijgt. In de Penthouse 
Suites – en hogere suite-categorieën – word 
je hélemaal non-stop in de watten gelegd, 
door je eigen butler die 24/24 voor je 
paraat staat en voor wie geen enkele vraag 
teveel is. Je kan er zelfs de menu’s uit de 
specialiteitenrestaurants in je suite laten 
opdienen. In elke hut en suite slaap je op 
Tranquility beds van de beste kwaliteit. 
Voor je het weet is het weer ochtend, schuif 
je je gordijnen open, en ligt een nieuwe 
bestemming op je te wachten. Klaar om 
ontdekt te worden.

OceaniaNEXT: 
    indrukwekkend renovatieprogramma

De 4 kleinere (R-klasse) schepen uit de vloot – Regatta, 
Nautica, Insignia en Sirena – werden de afgelopen 
3 jaren zodanig gerenoveerd en verbouwd, dat het 
compleet nieuwe schepen zijn. Een heuse transformatie 
dus, die alle aspecten van de gastenbeleving omvat, 
inclusief de 342 kajuiten en suites aan boord. Deze 
werden volledig gestript en opnieuw aangekleed met 
op maat gemaakte meubels, houten afwerkingen en 
designaccessoires. De tinten verwijzen naar de zee 
en de lucht en voelen warm en rustgevend aan. De 
2 ruimere schepen Marina en Riviera stonden model 
voor deze ingrijpende productverbetering.De intieme 
omgeving en persoonlijke aandacht voor de gasten 
blijft behouden, en tegelijk werd een nieuw hoofdstuk 
geschreven op het vlak van stijl en elegantie voor 
kleine cruiseschepen. In alle kajuiten en suites mag je 
je verwachten aan een bijzonder stijlvolle inrichting 
met de meeste verfijnde materialen en stoffen. En ook 
aan de soloreizigers werd gedacht, met aparte hutten 
speciaal voor single bezetting; een stuk voordeliger dan 
hiervoor het volle supplement te moeten betalen.



Natuur of cultuurhistorisch? Kiezen hoeft niet.

Zowat alle vaarroutes zijn zorgvuldig samengesteld tot 
een uitgebalanceerde mix van zowel cultuurhistorische als 
natuurbestemmingen. Op vrijwel alle routes wordt er bewust gekozen 
voor de kleinere aanleghavens. Veel beleving, weinig massatoerisme 
dus. Zeker op de langere routes buiten Europa is dit sterk voelbaar. 

Reizen is de wereld ontdekken, en dat heeft Oceania Cruises goed 
begrepen. Waar water is, kan gevaren worden. Zo komen er ook 
telkens wel nieuwe vaarroutes en aanleghavens bij. Vaak de minder 
gekende pareltjes van een regio of land. Denk maar aan Gatun Lake 
in Panama, ontstaan tijdens het uitgraven van het indrukwekkende 
sluizencomplex in het Panamakanaal. Of Beppu, met z’n meer dan 
2.000 warmwaterbronnen een absolute, euh, hot spot in Japan. Maar 
je hoeft het zeker niet altijd zo ver te zoeken. Ook binnen Europa 
valt nog heel wat te ontdekken. IJsland en Ierland bijvoorbeeld, met 
tientallen pittoreske havens, kliffen en fjorden. En wat dacht je van 
Groenland als cruisebestemming?

In de najaar of de winter moet je het wat warmer zoeken, dus 
verhuizen de schepen traditioneel ook meer richting zon. Aruba en de 
Caraïben met hun vrolijk geschilderde huisjes, voor wie volop voor de 
wintervitamines wil gaan. Of Dubai, Qatar en andere bestemmingen 
in het Midden-Oosten, voor spectaculaire grootsteden, musea 
en attracties voor jong en oud. En zeg nu zelf, Kerst vieren bij een 
aangename 28C°, het heeft misschien wel wat…
Duik in het aanbod en ontdek onze selectie voor 2023 en 2024.

Cruisespecialist ATC Cruises over cruisen met Oceania:

“Heel ver weg van alles wat 
druk, stresserend en chaotisch is”

OceaniaNEXT: 
    indrukwekkend renovatieprogramma



Atlantische Kust
11-daagse cruise van Lissabon naar Amsterdam

balkonhut vanaf  € 3.780 pp

    Balkonhut           Concierge Veranda      Penthouse Suite  
 
    € 3.780 pp                  € 4.130 pp         € 5.410 pp

23 mei tot 2 juni 2023

Schip: Marina ***** 

HIGHLIGHTS: 
• Het Güggenheim museum in Bilbao
• De wonderlijke Mont Saint-Michel in kapersstad Saint-Malo
• Aanmeren aan de Belgische Kust en ontscheping makkelijk 
   dichtbij in Amsterdam

Middellandse Zee met de gloednieuwe Vista
11-daagse cruise van Triëste naar Rome

balkonhut vanaf  € 4.120 pp

    Balkonhut           Concierge Veranda      Penthouse Suite  
 
    € 4.120 pp                  € 4.430 pp         € 5.850 pp

15 tot 25 juli 2023Schip: Vista ***** 

HIGHLIGHTS: 
• De ommuurde stad van Middeleeuws Kotor, Montenegro
• Volledige dag in Athene (vanuit havenstad Piraeus), met 
   vertrek laat op de avond
• De typisch witte huisjes en kerken van Santorini en 
   windmolens van Mykonos

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, havengelden en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit 
gratis drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.
+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp (bij 
Vista 15/7/23 zijn enkel de fooien inbegrepen)

Lissabon

Porto

La Coruna
Bilbao

Bordeaux

Lorient
Saint-Malo

Le Havre

London
Brugge

Amsterdam

Dubrovnik

Athene

Santorini

Split

Triëste

Mykonos

Argostoli

Taormina

Salerno

Rome

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, Concierge 
Veranda A3, Penthouse Suite PH2

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, Concierge 
Veranda A3, Penthouse Suite PH2



Spitsbergen & Groenland 
16-daagse begeleide cruise van Tromso naar Reykjavik

7 tot 22 augustus 2023

    Buitenhut                    Balkonhut       Concierge Veranda  
 
   € 5.160 pp                  € 5.870 pp           € 6.440 pp

Reykjavik

Buitenhut vanaf  € 5.160 pp

Schip: Marina ***** 

HIGHLIGHTS:
• Exclusieve vaarroute met unieke aanleghavens in Groenland
• Scoresby Sound, de langste fjord ter wereld
• Panoramisch cruisen langs de machtige waterweg en gletsjers 
   van Prince Christian Sound

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, OLife 
Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis drankenpakket of $ 800 
boordkrediet/hut +of 4 excursies pp, havengelden en taksen.

+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $240/pp
+ Nederlandstalige begeleiding op deze cruise (vanaf 10 verkochte hutten)

Tromso

Longyearbyen

Ittoqqortoormiit

Nuuk
Paamiut

Qaqortoq Nanortalik

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, 
Concierge Veranda A3



Zuidelijke Caraïben
13-daagse cruise vanuit Miami

balkonhut vanaf  € 3.220 pp

    Balkonhut           Concierge Veranda      Penthouse Suite  
 
    € 3.220 pp                  € 3.750 pp         € 4.860 pp

19 november tot 1 december 2023Schip: Vista ***** 

HIGHLIGHTS: 
• Puerto Rico, met z’n eeuwenoude Spaanse gebouwen en forten
• De levendige en kleurrijke wandelboulevard in Bridgetown, 
   Barbados
• Tropische rum en specerijen van Grenada

Zuid-westelijke Caraïben
11-daagse cruise vanuit Oranjestad

buitenhut vanaf  € 2.580 pp

     Buitenhut                  Balkonhut            Concierge Veranda        
 
    € 2.580 pp                € 2.990 pp      € 3.200 pp

10 tot 20 maart 2023

Schip: Sirena ****+ 

HIGHLIGHTS: 
• Ontdek de 3 ABC-eilanden (Aruba, Bonaire & Curaçao)
• Het regenwoud van Dominica (Roseau)
• Snorkelen in de prachtige onderwaterwereld van St. Vincent

Inbegrepen bij deze cruises: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, havengelden en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit 
gratis drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.
 EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp (extra’s 
niet geldig voor Vista 19/11/23)

Miami
Great Stirrup Cay

San Juan St. John’s

Castries

St. George’s
Bridgetown

Roseau
Gustavia

Castries

St. George’s
Bridgetown

Roseau

Oranjestad
Willemstad

Kralendijk

Iles des Saintes

Kingstown

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, Concierge 
Veranda A3, Penthouse Suite PH2

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B2, 
Concierge Veranda A2



Dubai & Midden-oosten
11-daagse cruise van Dubai naar Abu Dhabi

19 tot 29 december 2023

 Balkonhut             Concierge Veranda    Penthouse Suite  
 
€ 2.710 pp       € 2.980 pp           € 4.220

Balkonhut vanaf  € 2.710 pp

Schip: Riviera *****

HIGHLIGHTS:

• Vier Kerstavond in een tropisch jasje op de Perzische Golf
• Telkens 2 dagen ter plaatse in Dubai en Abu Dhabi
• Spectaculaire gebouwen, musea en attracties

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden 
en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.

+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp

Dubai

Khasab

Fujairah

Muscat

Bahrain

Doha

Sir Bani Yas

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, 
Concierge Veranda A3, Penthouse Suite PH2



Canarische Eilanden & Marokko
11-daagse cruise van Lissabon naar Barcelona

23 september tot 3 oktober 2023

    Balkonhut          Concierge Veranda     Penthouse Veranda
 
   € 3.640 pp                  € 3.950 pp           € 5.240 pp

Balkonhut vanaf  € 3.640 pp

Schip: Vista ***** 

HIGHLIGHTS: 

• Mooie vaarroute met 2 dagen in Marokko
• Bloemeneiland Madeira met unieke fauna & flora
• Gewoon heerlijk nietsdoen of zonnen tijdens de 2 zeedagen

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden 
en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.

+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp

Lissabon

Funchal

Santa Cruz de la Palma

Santa Cruz de Tenerife
Arrecife

Agadir

Casablanca

Cadiz

Barcelona

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, Concierge 
Veranda A3, Penthouse Suite PH2



Atlantische Kust
11-daagse cruise Amsterdam naar Bilbao

buitenhut vanaf  € 2.830 pp

    Buitenhut                 Balkonhut              Concierge Veranda    
 
    € 2.830 pp               € 3.840 pp      € 4.150 pp

28 oktober tot 7 november 2024Schip: Sirena **** 

HIGHLIGHTS: 
• Inscheping dichtbij huis: Amsterdam
• Het futuristische ‘Cité du vin’ in Bordeaux
• Ierse pubs & kastelen van Dublin en Cork

Oost-Middellandse Zee
11-daagse cruise van Athene naar Istanbul

buitenhut vanaf  € 3.620 pp

     Buitenhut                  Balkonhut            Concierge Veranda        
 
    € 3.620 pp                € 4.100 pp      € 4.410 pp

7 tot 17 juli 2024Schip: Riviera ***** 

HIGHLIGHTS: 
• Exclusieve vaarroute met Jeruzalem & Egypte
• Het eeuwenoude Ephese (vanuit Kusadasi)
• De gloednieuwe wijk (en cruiseterminal) Galataport in 
   Istanbul

Inbegrepen bij deze cruises : Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de 
hut, havengelden en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit 
gratis drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.
+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp

Athene

Santorini

Alexandrië
Port Said

Ashdod

Haifa

Kusadasi

Istanbul

Amsterdam

Brugge
London

Dublin

Cork

Bordeaux

BiarritzBilbao

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, 
Concierge Veranda A3

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B2, 
Concierge Veranda A3



Midden-Amerika & Panama
11-daagse cruise van Miami naar Panama City

16 tot 26 februari 2024

    Buitenhut                    Balkonhut       Concierge Veranda  
 
   € 2.770 pp                  € 3.660 pp           € 3.830 pp

Buitenhut vanaf  € 2.770 pp

Schip: Sirena **** 

HIGHLIGHTS: 

• Ruïnes en tempels van de Maya’s in Mexico
• Een ‘skyride’ door het tropische regenwoud in Costa Rica
• Eindig je reis met een opvaart langs het machtige sluizen-
   complex van het Panamakanaal
Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden 
en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.

+ EXTRA bij ATC Cruises: $200 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp

Miami
Great Stirrup Cay

Costa Maya

Harvest Caye

Santo Tomas

Roatan

Puerto Limon Panama City

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B2, 
Concierge Veranda A3



Schip: Sirena **** Bermuda & South Carolina
12-daagse cruise vanuit Miami

16 tot 27 maart 2024

    Balkonhut          Concierge Veranda       Penthouse Suite  
 
    € 3.470 pp                € 3.920 pp           € 5.200 pp

Balkonhut vanaf  € 3.470 pp

Schip: Vista***** 

HIGHLIGHTS: 

• De roze zandstranden op Bermuda
• Boone Hall Plantation in Charleston
• Port Canaveral, uitvalsbasis voor o.a. Kennedy Space Center, 
Universal Studios en Sea World
Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden 
en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.

+ EXTRA bij ATC Cruises: $100 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $176/pp

Miami
Nassau

Bermuda

Norfolk

Charleston

Port Canaveral

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B4, Concierge 
Veranda A3, Penthouse Suite PH2



Japan
13-daagse cruise vanuit Tokyo

1 tot 13 april 2024

   Balkonhut           Concierge Veranda      Penthouse Suite
 
   € 5.930 pp                € 6.720 pp           € 9.340 pp

Balkonhut vanaf  € 5.930 pp

Schip: Riviera *****

HIGHLIGHTS: 

• De ontluikende kersenbloesems tijdens de Japanse lente
• Boeddhistische tempels en monumenten in Busan
• De meer dan 2.000 hot springs in Beppu

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden 
en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.

+ EXTRA bij ATC Cruises: inbegrepen fooien t.w.v. $192/pp + $200 boordkrediet per hut
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Prijzen gebaseerd op Balkonhut B3, Concierge Veranda A2,
Panthouse Suite PH1



Schip: Riviera *****

Ierland
11-daagse cruise vanuit Dublin

4 tot 14 augustus 2024

    Buitenhut                    Balkonhut       Concierge Veranda  
 
   € 3.800 pp                  € 4.910 pp           € 5.170 pp

Buitenhut vanaf  € 3.800 pp

Schip: Nautica ****+

HIGHLIGHTS: 

• De 1.100 jaar oude Viking-stad Waterford
• De Jameson whisky-stokerij en interactief museum (Dublin)
• Ierlands meest spectaculaire en hoogste kliffen in Killybegs

Inbegrepen: Cruise in volpension op basis van dubbele bezetting in de hut, havengelden 
en taksen. OLife Choice voordelen: gratis onbeperkt internet + keuze uit gratis 
drankenpakket of $ 600 boordkrediet/hut +of 3 excursies pp.

+ EXTRA bij ATC Cruises: $100 boordkrediet/hut + inbegrepen fooien t.w.v. $160/pp

Tokyo

Dublin

Liverpool

Douglas
Belfast

Killybegs

Galway

Bantry Cork

Bristol

Waterford

Prijzen gebaseerd op Balkonhut B2, 
Concierge Veranda A3



ATC Cruises - Mechelsesteenweg 62, 2018 Antwerpen  
Telefoon 03/236.89.39 - E-mail: reservations@atccruises.be - www.atccruises.be

ATC Cruises en Oceania Cruises hebben alvast 1 ding gemeen…
de zin voor excellente service

Ben je een echte levensgenieter die op een aangename 
manier zorgvuldig uitgekozen bestemmingen wil bezoeken 
tijdens een heerlijk rustgevende vakantie? Dan is Oceania 
Cruises zonder twijfel dé ideale cruiserederij voor u. 
De sfeer, de gastronomische keuken, de steeds attente 
bediening en de knap samengestelde vaarroutes, het zijn 
maar enkele van de uitzonderlijke troeven die Oceania 
Cruises zo geliefd maken.

Bij ATC Cruises kan je de cruises uit deze folder aan 
extra voordelige voorwaarden boeken. Contacteer ons 
vrijblijvend voor een prijsofferte op maat; ook voor vluchten 
en andere reisdiensten of cruises helpen wij je graag en 
met plezier verder.


